
   
  

 

 

 
 
 
  
 
 

DECRETO N. 011/GCE-RO/2019-2021 

 

Dispõe sobre o retorno das 

atividades presenciais dos 

Capítulos DeMolay e demais 

Organizações Afiliadas 

jurisdicionadas ao GCE-RO e 

define as condicionantes para tal. 

 

ULYSSES SBSCZK AZIS PEREIRA, Grande Mestre Estadual, no uso de suas 

atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social do Grande Conselho Estadual da  

Ordem DeMolay do Estado de Rondônia, pelo Estatuto Social e pelas Regras e 

Regulamentos do Supremo Conselho DeMolay Brasil; 

CONSIDERANDO a pandemia do coronavírus (COVID-19) decretado pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e a recomendação do Ministério da Saúde de 

evitar aglomerações para diminuir o risco de contágio da doença; 

CONSIDERANDO o teor do Decreto nº 006/GCE-RO/2019-2021 suspendeu todas 

e quaisquer atividades presenciais da Ordem DeMolay no Estado de Rondônia por tempo 

indeterminado; 

CONSIDERANDO a Nota nº 002 – 2020/2020 da Comissão Nacional de Ritual e 

Liturgia, que orienta as alterações na ritualística em face da pandemia do coronavírus; 

CONSIDERANDO as competências dos poderes municipais, os quais são 

responsáveis pela gestão de controle e enfrentamento do coronavírus, E que a função do 

GCE-RO também é a de preservar a saúde e o bem-estar de todos os seus membros, 

independentemente da idade; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - AUTORIZAR o retorno das atividades presenciais da Ordem DeMolay no 

Estado de Rondônia. 

 

Art. 2º - Os Conselhos Consultivos dos Capítulos DeMolay do Estado de 

Rondônia serão os responsáveis por decidir quanto ao retorno das atividades presencias, 

obedecidos aos critérios dispostos no presente DECRETO. 

Parágrafo único. Os Conselhos Consultivos que tiverem interesse em deliberar 

pelo retorno das atividades presenciais deverão realizar prévia análise, em reunião 

(virtual ou presencial) registrada em ata, a fim de se adequar às orientações sanitárias 

das autoridades municipais, analisando especialmente a viabilidade em se manter o 

afastamento mínimo, viabilidade financeira na compra de máscaras, álcool em gel, etc. 



   
  

 

 

 
 
 
  
 
 

Art. 3º - ESTABELECER condicionantes para que seja autorizada a realização de 

atividades presenciais das organizações jurisdicionadas ao Grande Conselho da Ordem 

DeMolay para o Estado de Rondônia, conforme segue: 

I - 1ª Condição: Autorização dos pais ou responsável legal dos DeMolays 

menores de idade, cabendo a fiscalização ao Conselho Consultivo do Capítulo 

(modelo de autorização no ANEXO I); 

II - 2ª Condição: Requerimento para aprovação formal direcionada ao GCE-RO 

que versa sobre o retorno das reuniões presenciais, assinada pelo Mestre 

Conselheiro e Presidente do Conselho Consultivo (modelo de requerimento no 

ANEXO II); 

III - 3ª Condição: Obediência às adaptações ritualísticas dispostas na Nota nº 002 

- 2020/2020 da Comissão Nacional de Ritual e Liturgia (ANEXO III). 

§ 1º - A aprovação formal à qual se refere a 2ª Condição deverá constar em 

documento assinado por quem é de direito, digitalizado e enviado para o e-mail do 

Grande Secretário Estadual (gse@demolayro.org.br). 

§ 2º - Os Capítulos e Priorados que optarem por não retornar as atividades, não 

necessitam fazer qualquer comunicado sobre a sua decisão, ficando a critério fazer ou 

não novas avaliações sobre a retomada das atividades presenciais. 

Art. 4º - O membro que não se sentir confortável em retornar às atividades, bem 

como aquele que possua pais idosos ou conviva com qualquer pessoa do grupo de risco, 

fica desobrigado de comparecer às reuniões presenciais. 

Parágrafo único. As presenças às reuniões virtuais poderão ser computadas no 

controle de frequência do membro; porém, as ausências em reuniões presenciais não 

deverão ser contabilizadas como falta, até que o Grande Mestre Estadual revogue este 

DECRETO. 

Art. 5º - Todos os Capítulos, desde que com a autorização do Conselho 

Consultivo e sob sua inteira responsabilidade, ficam autorizados a realizar atividades 

filantrópicas e atividades para angariação de fundos, desde que todos os membros 

fiquem atentos ao cumprimento das normas, das recomendações e, sobretudo, da 

legislação municipal e, em especial, a autorização para realização de tais eventos. 

Art. 6º - Os Capítulos a quem tiver sido permitido o retorno temporário das suas 

atividades presenciais, devem dar preferência para estas reuniões, apenas nos casos de 

extrema necessidade administrativa e ou ritualística, tais como escrutínios secretos, 

iniciações aos Graus Iniciático e DeMolay, cerimônias de Instalação, buscando, sempre, 

optar por reuniões virtuais, especialmente nos casos de reuniões administrativas. 

mailto:gse@demolayro.org.br


   
  

 

 

 
 
 
  
 
 

Art. 7º - O Mestre Conselheiro e o Presidente do Conselho Consultivo são os 

responsáveis pela fiscalização e aplicação do presente DECRETO, conforme dispõem 

nossos Estatutos, Regulamentos e Código de Ética e Disciplina, ainda deverão 

determinar e fiscalizar o cumprimento das seguintes medidas: 

I - Respeito aos protocolos básicos de afastamento entre as pessoas, de 

etiqueta respiratória e de higiene das mãos, conforme orientações do 

Ministério da Saúde; 

II – Uso obrigatório de máscaras e higienização das mãos, recomendando-

se que cada participante da reunião traga o seu recipiente de álcool gel 

para uso durante a reunião. 

Art. 8º - Ficam proibidos de participar das reuniões presencias: 

I - Pessoas acima de 60 anos; 

II - Pessoas portadoras de cardiopatia, diabetes, doenças respiratórias e 

outras complicações de saúde que o tornem suscetível a maior risco de 

contração de Covid-19; 

III - Pessoas que apresentem tosse, febre, dor de cabeça, dor de garganta 

ou qualquer sintoma que possa indicar infecção por Covid-19. 

Art. 9º - Consoante o DECRETO nº 05/2019-2021 de 22 de maio de 2020 do 

Supremo Conselho DeMolay Brasil, os prazos processuais dos processos administrativos 

disciplinares, permanecem suspensos, até determinação em contrário. 

Art. 10. O Grande Secretário Estadual é o encarregado das anotações, registros e 

publicações do presente ATO, que entra em vigor na data de sua publicação e revogam-

se as disposições em contrário. 

Dado e traçado na sede do Grande Conselho Estadual da Ordem DeMolay do 

Estado de Rondônia, na cidade de Porto Velho, aos quinze dias do mês de outubro de 

dois mil e vinte. 

Porto Velho – RO, 15 de Outubro de 2020.  

 

 

ULYSSES SBSCZK AZIS PEREIRA               JOÃO GABRIEL DE SOUZA ENDRINGER 

         Grande Mestre Estadual                                       Grande Secretário Estadual 

 



   
  

 

 

 
 
 
  
 
 

ANEXO I 

 

 

AUTORIZAÇÃO 

 

(Entregar ao Conselho Consultivo)  

 

 

Eu, _________________________________________(nome completo), pai, mãe ou responsável 

legal do DeMolay ____________________________________, membro do Capítulo 

____________________________________nº______, o AUTORIZO a participar de atividades 

presenciais da Ordem DeMolay, ciente de que sua presença NÃO é obrigatória e que sua eventual 

falta não o prejudicará quanto às suas obrigações e direitos perante à Ordem DeMolay.  

 

___________________, _____ de _______________ de 2020. 

 

  

_____________________________ 

Responsável legal 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
  

 

 

 
 
 
  
 
 

ANEXO II 

 

REQUERIMENTO 

 

Aprovação formal para retorno das reuniões presenciais do Capítulo  _____________ N° _____ 

DA CIDADE ____________/RO. 

 

Após deliberação do Conselho Consultivo do Capítulo ______________________ N° ___ 

decidindo de maneira positiva pelo retorno das atividades presenciais do mesmo a partir desta 

data, tomando todas as medidas previstas no DECRETO 011/GCE-RO/2019-2021. 

 

Após o Conselho Consultivo receber autorização formal de pais de DeMolays menores de idade, 

em quantidade mínima para que o Capítulo possa retornar às atividades presenciais, tomando 

todas as medidas previstas no DECRETO 011/GCE-RO/2019-2021. 

 

INFORMAMOS ao Grande Conselho da Ordem DeMolay para o Estado de Rondônia que O 

CAPÍTULO ________________________ N° ____ DE ____________/RO RETORNARÁ ÀS SUAS 

ATIVIDADES PRESENCIAIS CUMPRINDO TODAS AS MEDIDAS PREVISTAS NO DECRETO 011/GCE-

RO/2019-2021, A PARTIR DESTA DATA.  

 

 

___________________/RO, _____ de _______________ de 2020. 

 

 

__________________________                                                  _____________________________ 

           Mestre Conselheiro                                                               Presidente do Conselho Consultivo 

 

 



   
  

 

 

 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

NOTA N. 002 – 2020/2020 BRASÍLIA, DF – 25/08/2020 

RETORNO DAS REUNIÕES RITUALÍSTICAS 

COMISSÃO NACIONAL DE RITUAL E LITURGIA 



 
 

 

NOTA N٥002 – 2020/2020 BRASÍLIA, DF – 25/08/2020 

 

RETORNO DAS REUNIÕES RITUALÍSTICAS 

COMISSÃO NACIONAL DE RITUAL E LITURGIA 

 

À Ordem DeMolay brasileira 

 

 

 

Por meio desta nota, a Comissão Nacional de Ritual e Liturgia, vem a público, 

após vários questionamentos e dúvidas levantadas por diversos irmãos e sobrinhos 

acerca do retorno das reuniões ritualísticas. 

 

Considerando que houve a suspensão das Atividades Presenciais da Ordem 

DeMolay em todo o território nacional por Ato das Autoridades Públicas, com a 

consequente edição de Atos/Decretos dos GMEs/GMD a respeito, ratificando a decisão 

do Poder Público. 

 

Considerando que conforme dados oficiais do Ministério da Saúde, que são 

amplamente divulgados nos meios de comunicação, a incidência de casos de COVID-

19 tem se reduzido consideravelmente em alguns estados/municípios. 

 

Considerando que somente o Supremo Conselho DeMolay Brasil é legitimado 

para dirimir sobre matéria ritualística, embora os GMEs/GMD sejam quanto a aspectos 

administrativos. 

 

Diante de tais considerações e em caráter excepcional e provisório esta 

Comissão recomenda que nos municípios onde as autoridades públicas já tiverem 

expressamente autorizado as reuniões de associações/clubes sejam seguidas as 

seguintes disposições: 



 
 

Procedimentos Gerais  

 

• Os Capítulos poderão solicitar o retorno às atividades presenciais ao 

GCE/GCD jurisdicionado, desde que por escrito. O GME/GMD deverá analisar caso 

a caso e autorizar ou manter suspensas as reuniões ritualísticas, conforme 

determinação de cada município. O Ato/Decreto que liberar o retorno deverá citar 

especificamente o nome do Capítulo autorizado;  

 

• Os Capítulos que forem autorizados ao retorno, deverão seguir as 

orientações de saúde recomendadas pelos órgãos públicos de saúde e para tanto, 

deverão adquirir um frasco de álcool gel em tamanho grande, bem como luvas de 

procedimento; 

 

• Antes, durante e após as reuniões, todos os membros deverão usar 

máscara de proteção; 

 

• Todos os membros deverão lavar as mãos e após, aplicar álcool gel 

assim que chegarem à Loja Maçônica e antes mesmo de tocarem nos objetos 

ritualísticos. É necessário que esse mesmo procedimento seja repetido antes do 

início da reunião propriamente dita; 

 

•  A luva de procedimento é opcional em Reuniões Ordinárias, a não ser 

para o cargo de Mestre de Cerimônias. Por outro lado, obrigatória durante as 

Iniciações e Concessões do Grau DeMolay para os cargos de Mestre Conselheiro, 

Mestre de Cerimônias, Mordomos e Diáconos; 

 

• Recomenda-se aos Maçons e DeMolays pertencentes ao grupo de risco 

que permaneçam ausentes das atividades presencias, assim como os membros 

que apresentarem sintomas de COVID-19, tais como febre, tosse, anosmia, 

ageusia, etc; 

 



 
 

• É recomendado que haja a presença do mínimo possível de maçons, 

devendo haver o revezamento entre os membros do Conselho Consultivo, como 

forma de cumprir o disposto no Art.143 do Regulamento Geral da Ordem DeMolay. 

 

 

Adaptações nas Reuniões Ordinárias: 

 

• O Triângulo da Cerimônia de Abertura, disposto no Diagrama 03, e o 

Triângulo da Cerimônia de Encerramento, Diagrama 06, deverão ser executados 

apenas pelo Mestre Conselheiro. Quando da abertura da reunião, todos os demais 

Oficiais deverão estar dentro da Sala Capitular, de pé, e em seus postos. Após 

entrar sozinho, se ajoelhar, executar sua fala e levantar, o Mestre Conselheiro se 

dirigirá ao seu posto, seguindo as linhas de movimentação sem a condução do 

Mestre de Cerimônias; 

 

• Caso haja mais de um membro do Conselho Consultivo na reunião, bem 

como autoridades DeMolays, recomenda-se que apenas um representante sente-

se ao lado do Mestre Conselheiro, de preferência o Consultor responsável pela 

instrução da ritualística. Em todo caso, deverá ser respeitada a distância de no 

mínimo uma cadeira entre Mestre Conselheiro e Consultor/Visitante Ilustre; 

 

• As cadeiras dos postos do Mestre de Cerimônias, Capelão, 1° Diácono e 

Porta Bandeira poderão ser distanciadas, conforme espaço disponível na Sala 

Capitular. Relembre-se que esses Oficiais ainda se sentarão voltados de costas 

para o Mestre Conselheiro, observando-se o Diagrama 01; 

 

• O Mestre de Cerimônias ao conduzir o Capelão deverá estar usando 

luvas de procedimento a todo instante; 

 

• A Palavra do Dia, a Palavra de Passe e Toque do respectivo Grau não 

serão recolhidos, contudo as falas e Movimentos de Solo desses momento ainda 



 
 

serão executados pelos Oficiais, tal como dispõe o Ritual no Grau Iniciático e Grau 

DeMolay; 

 

• Por não ser recolhida, a Palavra do Dia deverá ser repassada somente 

ao 1º Diácono pelo Consultor do Capítulo ou membro do Conselho Consultivo que 

estiver presente; 

 

• Em razão da grande quantidade de casos de queimaduras envolvendo o 

uso do álcool gel e a exposição ao fogo, os Capítulos deverão evitar o acendimento 

de velas, dando preferência às velas eletrônicas. Mesmo com as velas apagadas, 

o Movimento de Solo do 1º Diácono e a fala do Mestre Conselheiro referente às 

virtudes e liberdades deverão ser executadas conforme prescrito no Ritual; 

 

• O Tronco da Solidariedade não deverá ser passado durante o período de 

pandemia; 

 

Iniciação 

 

• Quando da Iniciação, os candidatos deverão lavar as mãos e utilizar luvas 

de procedimento antes de adentrar à Sala Capitular. Lembra-se que o uso de venda 

já é opcional em nosso Ritual; 

 

• A Formação deverá ser executada apenas pelo Mestre Conselheiro, 

enquanto o Brasão pelo Mestre Conselheiro, 1º Diácono e Mordomos. Os três 

últimos, em razão de comporem a fila juntamente com os candidatos e a fim de 

auxiliar os candidatos a ajoelhar, se levantar e retirar as vendas. As falas serão 

executadas normalmente, contudo apenas o Mestre Conselheiro fará as 

movimentações para Formação e Brasão. O 1º Diácono e os Mordomos entrarão 

no Brasão após o auxílio prestado aos candidatos. Todos os demais Oficiais 

permanecerão de pé em frente ao seu posto; 

 



 
 

• Ao término do juramento, o Mestre Conselheiro deverá suprimir a parte 

do “selamento da promessa beijando a Bíblia Sagrada” e deverá apenas citar que 

“estende a mão direita em sinal de companheirismo” ou “permanente fraternidade” 

sem executar o aperto de mão. Logo após, deverá retornar ao seu posto virando à 

direita e seguindo a partir do Ponto P até o seu respectivo posto; 

 

• Os Diáconos, Mordomos, Mestre de Cerimônias e Mestre Conselheiro 

deverão estar usando luvas de procedimento em todos os momentos, 

especialmente na condução dos candidatos, retirada das vendas e demonstrações 

dos sinais; 

 

Concessão do Grau DeMolay 

 

• Na concessão do Grau DeMolay, especificamente no Teatro, deverá ser 

mantido o distanciamento entre os membros e quando necessária a condução de 

algum irmão, deverá ser feita como escolta para que não haja contato físico e se 

mantenha a devida distância. 

 

Cerimônias Públicas 

 

As Cerimônias Públicas, devido à sua natureza eminentemente aglomeradora, 

devem ficar suspensas durante esse período. 

 

Ordem dos Escudeiros 

 

• Em razão da faixa etária dos membros da Ordem dos Escudeiros e em 

razão da participação dos pais, na maioria dos Castelos, o que pode gerar grandes 

focos de aglomeração e dificuldade na observância das medidas de proteção, as 

reuniões dos Castelos de Escudeiros deverão permanecer suspensas até o fim do 

ano de 2020. 

 

Ordem da Cavalaria 



 
 

 

• Em razão das atividades de Priorados envolverem, por excelência, 

membros de cidades distintas ou mini-congressos para conferência de Sublimes 

Ordens, o que, momentaneamente, favorece a propagação do vírus as reuniões 

dos Priorados deverão permanecer suspensas até o fim do ano de 2020, assim 

como a realização de Congressos destinados a conferir as Sublimes Ordens. 

 

Por fim, a Comissão Nacional de Ritual e Liturgia, embora instada a se 

manifestar diante do tema ressalta que não quer com este documento incentivar o 

retorno às reuniões presenciais, vez que as medidas aqui contidas são apenas paliativas 

e não conseguirão por si só evitar a propagação do novo coronavírus. 

 

Por essa razão, necessário se faz seguir as instruções das autoridades públicas 

que recomendarão o momento ideal para retorno às atividades das associações em 

geral. 

 

Nenhuma outra instrução, adaptação ou supressão de trechos do Ritual senão 

as aqui contidas poderão ser realizadas, cabendo ainda ressaltar que esse documento 

vigorará apenas e tão somente enquanto perdurar o Estado de Calamidade Pública 

decorrente da pandemia de COVID-19. Após esse período, a presente Nota não deverá 

ser utilizada seja a que título for. 

 

 

 

IGOR DE OLIVEIRA ALVARENGA, CH 

PRESIDENTE DA COMISSÃO NACIONAL DE RITUAL E LITURGIA 

 

 

 

HENRIQUE PRADO OVÍDIO DE MIRANDA, CHEV. 

SECRETÁRIO DA COMISSÃO NACIONAL DE RITUAL E LITURGIA 



 
 

 

 


